
বািণিজ ক পদ িতেত থাi কi-eর চাষ 
pাচীন কাল েথেকi কi eকিট aত ন পুি কর o সুsাd মাছ িহসােব সমাদৃত। eক সময় বাংলােদেশর নদী-নালা, খাল-িবল, হাoর, বাoড় o পাবন ভূিমেত pচুর পিরমােণ কi পাoয়া েযত। 
আবহমান কাল েথেক আমােদর েদেশ জীয়র মাছ িহসােব কi মাছেক aিতিথ আপ ায়েনর জন  পিরেবশণ করা aত ন আনিরকতা o সmােনর বেল িবেবচনা করা হেয় থােক। েস সময় e মাছ েযমন 
সহজলভ  িছল েতমিন eর দামo িছল kয়সীমার মেধ । িকনু সমেয়র ধারাবািহকতায় িবিভন কারেণ aন ান  মােছর সে  কi মাছo তার পূেবর্র aবসােন েনi। তেব eর সাবর্জনীন চািহদা o মূল  
সব সময়i আিভজাত  বজায় েরেখ চেলেছ। েসi িবেবচনােত কi িবেশষতঃ থাi কi-eর বািণিজ ক চাষ eকিট লাভজনক pকl িহসােব িবেবচিত হেয় থােক। তাi বািণিজ কিভিতেত 
পিরকিlতভােব থাi কi চাষ কের েয েকu হেত পােরন eকজন সফল খামারী।  
 
থাi কi চােষর সুিবধাঃ  
1) চািহদা সব সময় েবিশ বেল eর মূল  তুলনামূলকভােব সব সময় েবিশ থােক।  
2) িবrপ পিরেবেশo েবেঁচ থাকেত সkম eবং মৃতু র হার খবুi কম।  
3) aিধক ঘনেt চাষ করা যায়।  
4) েছাট পুকুর বা খাঁচায় চাষ করা সমব।  
5) তুলনামুলকভােব al সমেয় aথর্াৎ 3 েথেক 4 মােসর মেধ i িবkয়েযাগ  হয়।  
6) aথর্ৈনিতকভােব লাভজনক eবং বৎসের eকািধকবার চাষ করা যায়।  
7) েরাগবালাi েনi বলেলi চেল।  
8) তুলনামূলক al পঁিজেতi চাষ করা সমব।  
9) ফমুর্লা aনুযায়ী িনজ ঘেরর কi-eর িপেলট তরী করা সমব।  
10) কi মাছ মূলত কীট-পত ভূক। eকারেণ েপাকামাকড়, েছাট মাছ, ব ােঙর েপানা, শামুক, িঝনুেকর মাংস iত ািদ সরবরাহ কের e মাছ চাষ করা যায়।  
 
চাষ পদ িতঃ  
থাi কi eবং আমােদর েদশীয় কi- eর মেধ  েতমন পাথর্ক  েনi বলেলi চেল। তেব থাi কi সাধারণগত েদশী কi-eর েচেয় চ াpা eবং eর শরীেরর িপছেনর িদেক িকছু কােলা দাগ (spot) 
থােক। e মাছ drত বধর্নশীল। eেক পুকুর বা খাচাঁয় (েকজ কালচার) চাষ করা সমব। তেব, পুকুের চাষ করাi েবিশ লাভজনক।  
 
পকুুর িনবর্াচন eবং pসুিতঃ  
পুকুর েরৗd আেলািকত েখালােমলা জায়গায় হাoয়া uতম eবং পােড় েঝাপ- জ ল থাকেল তা পিরষার কের েফলেত হেব। পােড় বড় গাছপালা থাকেল েসgেলার ডালপালা েছঁেট িদেত হেব eবং িদেন 
কমপেk 8 ঘnা েরৗdােলাক পড়া িনি ত করেত হেব। থাi কi চােষর জন  তুলনামূলকভােব েছাট পুকুর িবেশষভােব uপযুক। পুকুেরর আয়তন 20-30 শতেকর মেধ  হoয়াi ভাল। eেত কের 
ব বসাপনার সুিবধা হয়। পুকুেরর গভীরতা েবিশ না হেয় 5-6 ফুট হoয়া uতম। pথেম পুকুরিট েসচ কের িকেয় েফলেত হেব। পুকুের aিতিরক কাদা থাকেল তা uিঠেয় েফলেত হেব কারণ aিতিরক 
কাদা পুকুের গ াস সৃি  কের যা পুকুেরর কােনার পর তলার মািট েরৗেd েফেট যাoয়া পযর্ন aেপkা করেত হেব। aতঃপর েসখােন আড়াআিড়ভােব 02িট হােলর চাষ িদেত হেব। তলায় কাদা হoয়ার 
েবিশ সমাবনা থাকেল হালকা কের িকছু বািল (দালান-েকাঠা িনমর্ােণর জন  বালু ব বhত হয়) িছিটেয় েদয়া েযেত পাের। eর ফেল পুকুেরর তলায় গ াস হেব না, পািন পিরষার eবং পিরেবশ ভাল 
থাকেব।  
 
চনু eবং সার pেয়াগঃ  
আড়াআিড়ভােব 02িট হােলর চাষ েদয়ার পর pিত শতাংশ 1 েকিজ িহসােব পাথুের চুন (আেগর িদন gিলেয় েরেখ পেরর িদন) পুকুেরর পাড়সহ সবর্t eমনভােব িছিটেয় িদেত হেব েযন মেন হয় সমg 
পুকুরিট সাদা কাপেড় মুেড় েদয়া হেয়েছ। চুন pেয়ােগর 3-5 িদন পর pিত শতাংশ 5 েকিজ পচা েগাবর aথবা 3 েকিজ মুরিগর িব া িছিটেয় িদেত হেব। জব সার pেয়ােগর 2-3 িদন পর পুকুের 4-5 
ফুট পািন pেবশ করােত হেব। পািন pেবশ করােনার পর pিত শতাংেশ 200 gাম iuিরয়া eবং 200 gাম িটeসিপ gেল পুকুের pেয়াগ করেত হেব। জব o aৈজব সার pেয়ােগর 5-7 িদন পর 
পুকুের থাi কi-eর েপানা মজুদ করেত হেব। aন িদেক পুকুের যিদ পািন থােক িকংবা েকােনা কারেণ পুকুর কােনা সমব না হয় তেব েসেkেt পুকুের েযন রাkুেস মাছ না থােক, তা pথেম িনি ত 
করেত হেব। েসজন  pেয়াজনমত েরােটনন ব বহার করা েযেত পাের। পুকুর জলজ আগাছা eবং রাkুেস মাছ মুক করার পর pিত শতাংেশ 1 েকিজ পাথুের চুন gিলেয় পাড়সহ পািনেত pেয়াগ করেত 
হেব। চুন pেয়ােগর 3-5 িদন পর pিত শতাংেশ 5 েকিজ পঁচা েগাবর, 200 gাম iuিরয়া eবং 200 gাম িটeসিপ gিলেয় pেয়াগ করেত হেব। সার pেয়ােগর 5-7 িদন পর পািন হালকা সবুজ হেল 
থাi কi-eর েপানা aবমুক করেত হেব।  
 
পকুুের েব ণী pদান eবং েপানা aনমুকুঃ  
কi eমন eকিট িজয়ল মাছ যার aিতিরক সন a  আেছ। তাi বাতাস েথেক aিkেজন িনেত সkম হoয়ায় পািনর uপের eরা দীঘর্ সময় েবঁেচ থাকেত পাের। বৃি র সময় eরা কানকুয়া ব বহার 
কের aিত drত চলেত পাের। েসজন  েয পুকুের কi-eর চাষ করা হেব তার পাড় aবশ i নাiলেনর ঘন জাল dারা িঘরেত হেব। নতুবা পুকুের খবু কম পিরমাণ কi পাoয়া যােব। েছাট ফাঁসযুক জাল 
dারা পুকুরিট ভােলাভােব েঘরার পর পুকুের pিত শতাংেশ নািসর্ংকৃত eক েথেক েদড় iি  মােপর 300-325 িট কi-eর েপানা মজুদ করেত হেব।  
 
খাদ  ব বসাপনাঃ  
থাi কi eকিট drত বধর্নশীল মাছ। েসজন  পযর্াপ খাবার pদান িনি ত করেত হেব। খাদ  ব বসাপনা di ভােব করা েযেত পাের।  
pথমতঃ রাফ খাবার ব বসাপনা eবং  
িdতীয়তঃ gণগত মানসmnন বািণর্িজ ক খাবার ব বসাপনা।  
 
রাফ খাবার ব বসাপনাঃ  
pথেমi বেল েনয়া ভাল েয, রাফ খাবার ব বসাপনায় দk না হেল কi-eর বিৃদ  aেনক সময় ভাল নাo হেত পাের। eিট মূলতঃ দিরd মৎস  চাষীেদর pাথিমক খাদ  ব বসাপনা। eেkেt শামুক বা 
িঝনুেকর মাংস, ব ােঙর েপানা, গr বা মুরিগর নািড়ভূিড় িকংবা িফসিমল (িনয়িমতভােব নয়), কুড়া, ভুিষ, খল iত ািদ ব বহার করা েযেত পাের। তেব েয েকােনা eকিট খাবার িনয়িমত ব বহার কের 
aন gেলা আংিশক ব বহার করেল ভাল ফল পাoয়া যায়। uনত রাফ খাবার িহসােব িফসিমর 25%, কুড়া 30%, খল 25% eবং ভুিষ 20% eকিtত কের বল aথবা িপেলট আকাের ব বহার করেল 
ভাল ফল পাoয়ায় সমাবনা েবিশ থােক। e েkেt eকমাt খল বােদ aন  uপাদানgেলা uিlলিখত aনুপােত েবিশ পিরমােণ িমি ত কের eকিট িম ণ তির কের রাখেত হেব। aতঃপর pিতিদন 
মােছর দিহক oজন aনুযায়ী েয পিরমাণ খাdয হেব তার িতনভাগ তিরকৃত িম ণ েথেক eবং aন  eকভাগ খল পািনেত 6-10 ঘnা িভিজেয় েরেখ তার মেধ  uক িম ণ িমিশেয় েছাট েছাট বল 
তির কের িনিদর্  4-5 িট জায়গায় pিতিদন pদান করেত হেব। েয সকল জায়গায় খাদ  েদয়া হেব েস সকল জায়গা বাঁেশর খুিঁট পুেত িচিহত করা uিচত। eছাড়া aন ান  রাফ খাবার েযমন- শামুক, 
িঝনুেকর মাংস, মুরিগ o grর ভুিড় iত ািদ পিরমাণমত ব বহার করা েযেত পাের। তেব লk  রাখেত হেব, েকােনা kেমi েযন পািন ন  না হয়। তেব েকi েযেহতু কীট েভাজী মাছ েসজন  পযর্াপ 
দিহক বৃিদ র জন  পািনর 6-8 iি  uপের রােt eকািধক বd্যিতক বাl jালােল েসখােন pচুর কীট-পত  আসেব eবং uড়েত uড়েত eক পযর্ােয় পািনেত পেড় যােব যা কi-eর তাৎkিণক খাদ  
িহসােব ব বhত হেব। eচাড়া রাপ খাবার িহসােব কম দামী মাছ েযমন 200 gাম oজেনর িসলভার কাপ, বড় আকৃিতর আি কান মাgর, ফােমর্র মৃত মুরিগ িকংবা গrর মাংেসর েছাট েছাট টুকেরা 
(কi েখেত পাের েসরকম টুকেরা) কের সরাসির েদয়া েযেত পাের aথবা েসgেলা েরােদ িকেয় সংরkণ পূবর্ক pিতিদন ব বহার করা েযেত পাের। তেব হালকা িসদ  কের িদেত হেব িকংবা 
িনেদনপেk পািনেত di eক ঘnা িভিজেয় তারপর েদয়া uিচত।  হালকা িসদ  কের িদেল দিহক বৃিদ  আশানুrপ হেয় থােক।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
gণগতমান সmন বািণিজ ক খাদ  ব বসাপনাঃ  
বািণিজ ভেব িনয়িমত কi-eর uৎপাদন েপেত হেল gণগতমান সmন িপেলট খাবার pদান করা uিচত। eেkেt বাজার েথেক কi-eর জন  তরীকৃত িপেলট খাবার (েpািটেনর পিরমাণ 30%35) 
aথবা যিদ তা না পাoয়া যায় তাহেল িচংিড়র জন  তির খাবার ব বহার করা েযেত পাের। uপেরাক েকােনািটi না পাoয়া েগেল যিদ বাসায় িপেলট খাবার pসুত করা েযেত পাের। eেkেt িনেমর 
ফমূর্লািট aনুসরণ করা েযেত পাের।  

uপাদােনর নাম শতকরা হার  েpািটেনর পিরমাণ (pায়)  বাজার মলূ  (টাকা-pায়)  

িফসিমল 25% 13.75% 625.00 

েবান en িমট িমল 08% 3.5% 200.00 

বাড িমল 07% 4.9% 175.00 

সিরষা খল 20% 6.6% 280.00 

ধােনর কুড়া 17% 2.1% 120.00 

গেমর ভুিষ 10% 1.7% 120.00 

আটা 5% .9% 75.00 

িচটাgড় 5% .8% 75.00 

িঝনুেকর gঁড়া 1% 00% 25.00 

িpিমk 1% 00% 150.00 

লবণ 1% 00% 12.00 

e ািn টিkক uপাদান       

সবর্েমাট 100% 34.25% 1857.00 

সূtঃ গলদা িচংিড় চাষ, মাহমুdল কিরম, আi eফ িড িস (পিরবতর্ীত আকাের)  
 
েবান en িমট িমল বা বাড িমল না পাoয়া েগেল িফশিমল িদেয় পূরণ করা যায়। uপেরাক ফমুর্লা aনুযায়ী 33-34% আিমষ সমৃদ  খাবার তির করেত pিত েকিজর মূল  আনুমািনক 18.55 টাকা 
হেত পাের। ei মােনর খাবার বাজার েথেক িকনেত েগেল তার সমাব  মূল  হেব নূ্ন পেk 27-30 টাকা বা আেরা েবিশ। বািড়েত খাবার তির করেল খাবােরর uপাদানgেলা েদেখ েন kয় করা 
uিচত যােত খাবােরর gণগতমান িনি ত হয়। 15 িদন িকংবা সেবর্াc eক মােসর খাবার eকসে  তির করা uিচত। খাবার তিরর জন  eকিট িপেলট েমিশন জrির যা েয েকােনা েলদ েমিশেন 
aডর্ার িদেয় তির করা েযেত পাের। pিত ঘnার 25 েকিজ kমতা সmন্ eকিট িপেলট েমিশেনর দাম পড়েত পাের সেবর্াc 15000.00 টাকা। বািড়েত িপেলট তির করার েkেt খল eবং িচটাgড় 
ব তীত aন ান  সকল uপাদান ভালভােব িমি ত করেত হেব। aতঃপর পূবর্ েথেক িভিজেয় রাখা িনিদর্  পিরমাণ খল eবং িচটাgেড়র সে  aন ান  uপাদানgেলা িমিশেয় সামান  পিরমাণ পািন িদেয় 
েমেখ তা িপেলট েমিশেন িদেত হেব। িপেলট তির হেয় েগেল েরৗেd িকেয় বসায় সংরkণপূবর্ক pেয়াজন aনুযায়ী ব বহার করেত হয়।  
 
খাদ  pদােনর মাtাঃ  
বািণিজ কভােব থাi কi চােষ pথম িদেক খাদ  pদােনর হার েবিশ রাখেত হয় eবং পরবতর্ীেত ধীের ধীের তা কমােত হয়। eেkেt pথম মােস আনুমািনক দিহক oজেনর 10%, িdতীয় মােস 6%, 
তৃতীয় মােস 4% eবং 4থর্ মােস 3% হাের খাবার েদয়া uিচত। দিহক oজেনর uপর িভিত কের pিত িদন েয পিরমাণ খাবার হেব তা d'ভাগ কের সকল চাষী ভাi মােছর দিহক oজেনর uপর িভিত 
কের খাদ  পিরেবশন করােক কিঠন বেল মেন কেরন তােদর সুিবধােথর্ খাদ  পিরেবশেনর আর eকিট সহজ পদ িত pদত হেলা।  
 
eেkেt pিত 1000িট থাi কi-eর জন  pিতিদন েয পিরমাণ খাদ  pদান করেত হেবঃ  
1ম- 15 িদন - 400 gাম  
2য় -15 িদন - 600 gাম  
3য় -15 িদন- 850 gাম  
4থর্- 15 িদন- 1000 gাম  
5ম -15 িদন- 1200 gাম  
6  -15 িদন- 1300 gাম  
7ম- 15 িদন- 1350 gাম  
8ম- 15 িদন - 1400 gাম  
িবঃ dঃ মােছর eকিট সমাব  oজন বৃিদ  uেলিখত মাtায় খাদ  বাড়ােনা হেয়েছ। তেব eিট কমেবিশ হেত পাের। eভােব খাদ  িদেল pিত েকিজ মাছ uৎপাদন করেত 2.25 েকিজ খাদ  লাগেত পাের।  
 
মজদু পরবতর্ী সার ব বসাপনাঃ  
রাফ খাবার ব বসাপনার েkেt েযেহতু পুেরাপুির gণগত মানসmন খাদ  সরবরাহ করা সমব হয় না েসজন  পািনেত যােত পযর্াপ pাকৃিতক খাদ  েতির হেয় েস েসলেk  pিত সপােহ pিত শতাংশ 
1.5 েকিজ পঁচা েগাবর, 100 েকিজ iuিরয়া, 100 gাম িটeসিপ পািনেত 24 ঘnা gিলেয় েরৗেd আেলািকত সকাল িছিটেয় িদেত হেব। gণগত মানসmন িপেলট খাবার সরবরাহ করের sতনভােব 
সার েদয়ার pেয়াজন পেড় না। কেয়কিদন ধের aিবরাম বৃি  হেল eবং আকাশ েমঘলা থাকেল সার না েদয়া uতম। তাছাড়া পািনেত পযর্াপ pাকৃিতক খাবার থাকেলo সার েদয়ার pেয়াজন েনi।  
 
aন ান  ব বসাপনাঃ  
aিতিরkত খাবার eবং সার (িবেশষতঃ রাফ খাবার) ব বহােরর জন  িকংবা েকােনা কারেণ পািন যিদ aিতিরক শ ামলা o dগর্ন যুক হয় aথবা পািনেত eেমািনয়া, হাiে ােজন সালফাiড iত ািদ 
গ াস সৃি  হয় েসেkেt pিত 15 িদন aনর েগােlন ব াক নামক ঔষধ aথবা না পাoয়া েগেল 250 gাম চুন gেল pেয়াগ করা েযেত পাের। তারপরo হঠাৎ যিদ েরাগ েদখা যায় তাহেল uপেজলা 
মৎস  কমর্কতর্ার পরামশর্ েনয়া uিচত।  
 
 
পিরচযর্া  
* ক চােষ পািনর gণাgণ রkা eকিট grtপূণর্ িবষয়, িনয়িমত পািনর (িপeiচ) িনণর্য় করা আবশ ক।  
* ফাiেটাপাঙটেনর pিত ক মােছর েতমন েকােনা আgহ েনi। e কারেণ পািনেত ফাiেটাপাঙটন বুম থাকা যােব না। ক চােষর পুকুের চাষকালীন সােরর েতমন pেয়াজন েনi।  
* কানেকা িদেয় েহঁেট বিৃ র সময় aেনক দূর চেল যায়। e সমস া সমাধােন পুকুেরর চারিদেক েপট িশট িটন বা নাiলেনর জাল িদেয় িঘের িদেত হেব।  
* আমােদর েদেশ ক চােষ kতেরাগ েদখা েগেছ eবং েকu েকu kিতgস হেয়েছন। e সমস া হেলo পুকুর pসুিত যথাযথভােব সmাদন করার পর চাষকােল pিত মােস eকবার পািনেত 'িজoলাiট' 
eবং 40 িদন aনর েpাবােয়ািটকস 'েগােlন ব াক' pেয়াগ করা আবশ ক। তা ছাড়া সমস া েদখা িদেল pিত শতাংেশ pিত িতন ফুট পািনর জন  eক েকিজ হাের খাবার লবণ pেয়াগ কের ভােলা ফল 
পাoয়া যায়। e ধরেনর সমস ায় খাবােরর সে  aিkেট াসাiিকন pেয়াগ করা েযেত পাের।  
* েযেকােনা সমস ায় মৎস  িবেশষেjর সে  পরামশর্ করা ভােলা।  
* মানসmত খাবার যারা সরবরাহ করেত পারেব তােদর কাছ েথেক েরিড িফড েনoয়া আবশ ক। ক মােছর জন  সুপার a ােgািফডস আলাদা ধরেনর মানসmত খাবার বাজারজাত করেছ।  
* মানসmত েপানা সরবরাহ করা আবশ ক। aেনেক থাiল াn েথেক েপানা eেনিছেলন, িকনু মৃতু র হার েবিশ হoয়ায় েকu েকu হতাশ হেয়েছন। আমােদর েদেশ থাi কেয়র েপানা uৎপািদত 
হেc, যা যেথ  মানসmত eবং মৃতু র হার কম।  
 
মাছ ধরা eবং িবিkঃ  
uপেরাক িনয়েম কi মাছ চাষ করেল pিত 3 েথেক 4 মােসর মেধ  তা িবkেয়র uপেযাগী হয়। e সময় eেদর pিতটার দিহক oজন সাধারণতঃ 40-80 gাম বা 60 gাম পযর্ন হেয় থােক। িবkেয়র 
জন  খবু েভাের কi মাছ ধরা uিচত। সব মাছ eকেt ধরেত হেল পুকুর িকেয় েফলা uতম। drত বাজারজাত করেত হেব।  
 
 
 
 
 



 
আয়-ব ায়ঃ  
gণগত মানসmন েপানা েছেড় uপেরাক পদ িতেত থাi কi চাষ করেত পারেল তা েথেক ভাল মুনাফা করা সমব। েস িহসােব eক শতাংশ পিরমাণ eকিট জলাশেয়র আনুমািনক িহসাব হেত পােরঃ  
ব ায়ঃ 2/- টাকা িহসােব 300িট েপানার দাম 300×2 = 600.00  
পুকুর pসুিত খরচ = 200.00  
িপেলট খাদ  pসুত/kয়বাবদ (27/=টাকা েকিজ িহসােব) = 30×27 = 810.00  
(1 েকিজ মােচর জন  2.25 েকিজ খাদ  িহসােব)  
িবিবধ খরচ = 180.00  
েমাট = 1790/- টাকা  
আয়ঃ মােছর মৃত্ুযহার 10% হেল জীিবত েমাট মােছর সংখ া হেব 270িট (300িট মেধ ), pিতিটর গড় oজন 50 gাম িহসােব েমাট oজন হেব 13.5 েকিজ pিত েকিজ মােছর দাম 200/- টাকা 
িহসােব েমাট মূল  হেব 13.5×200 = 2700/- টাকা।  
নীট লাভ =  
েমাট আয়-েমাট ব য়= 2700-1790=910/- টাকা। 1 িবঘা বা 33 শতাংেশর eকিট পুকুর হেল েসখান েথেক 4 মােসর মেধ  আনুমািনক েমাট 910×33 = 30,030/- টাকা মুনাফা করার সমাবনা 
রেয়েছ। িনেজ বািড়েত খাবার তির করেত পারেল লােভর হার আেরা েবিশ হবার সমাবনা আেছ। eভােব বছের d'বার চাষ করেত পারেল েমাট নীট মুনাফা হেত পাের 30,030×2 = 60,060/- 
টাকা।  
 
েলখক:e.েক.eম েরাকসানুল iসলাম, েডপুিট েকাaিডর্েনটর  
যুব pিশkণ েকnd, যুব uনয়ন aিধদপর, খুলনা।  

 


